Finnpartnership-liikekumppanuusohjelman instrumenttikuvaus ohjelmakaudella 2022-2024

Finnpartnership on ulkoministeriön liikekumppanuusohjelma, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisten ja
kehitysmaiden yritysten ja muiden toimijoiden välistä pitkäaikaista kannattavaa, kestävää ja vastuullista
liiketoimintaa. Ohjelma pyrkii tähän tavoitteeseen tarjoamalla rahallista liikekumppanuustukea
suomalaisille toimijoille kehitysmaihin suuntautuvan liiketoiminnan valmistelemiseen. Lisäksi ohjelma
tarjoaa koulutus-, neuvonta- ja tietopalveluita, jotka tukevat liikekumppanuuksia.
Finnpartnership on yksi Suomen kehityspoliittisista instrumenteista. Sen tavoitteena on edistää Suomen
kehityspolitiikan tavoitteita, etenkin painopistettä II ” Kehitysmaiden talouselämä on lisännyt työpaikkoja,
elinkeinoja ja hyvinvointia”. Ohjelma edistää tätä tavoitetta tukemalla liikekumppanuuksia, jotka
onnistuessaan johtavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaiseen kannattavaan ja
vastuulliseen liiketoimintaan kohdemaissa. Toinen keskeinen tavoite on lisätä kehittyvillä markkinoilla
toimivien suomalaisten yritysten lukumäärää.
Finnpartnership on kysyntävetoinen ohjelma, jossa ei ole varsinaisia maa- tai sektorikohtaisia rajauksia.
Ohjelmassa kuitenkin painotetaan kehityspolitiikan kannalta keskeisiä maita, ml. vähiten kehittyneitä
maita, alemman keskitulonmaita ja hauraita valtioita. Painotus tapahtuu kohdistamalla hakemusten
aktivointia ja palvelutarjontaa näihin maihin.
Liikekumppanuustuen keskeiset tavoitteet
Liikekumppanuustuki on tarkoitettu siemenrahaksi pyrittäessä ensisijaisesti kaupalliselta rahoituspohjalta
toteutuvaan vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan, jolla on positiivisia kehitysvaikutuksia hankkeen
kohdemaassa. Positiivisia kehitysvaikutuksia ovat esim. ihmisarvoiset työpaikat, teknologian ja osaamisen
siirto, kohdemaan tuotannon monipuolistaminen, tasa-arvon lisääntyminen, ympäristöystävälliset
ratkaisut.
Liikekumppanuustuen keskeiset ehdot
Liikekumppanuustuki on tarkoitettu kannattavaa ja vastuullista liiketoimintaa pohjustaviin selvitys-,
pilotointi- ja koulutusvaiheisiin. Tukea ei voi hakea vienninedistämiseen.
Liikekumppanuustukea voi hakea kaikkiin kehitysapukelpoisiin maihin.
Avustuksella voidaan kattaa enintään 30-85 prosenttia avustettavan hankkeen budjetista. Tuen osuus
riippuu hanketyypistä, hakijaorganisaation koosta ja hankkeen kohdemaasta.
Avustusta voi hakea suomalainen yritys tai muu toimija, kuten kansalaisjärjestö tai tutkimus- ja
opetuslaitos. Tukea voi hakea seuraaviin hanketyyppeihin:
1) Pitkäaikainen liikekumppanuus, kuten yhteisyrityksen tai tytäryrityksen perustaminen,
maahantuonti, alihankintasopimuksen tai vastaavan tekeminen sekä olemassa olevan
liiketoiminnan kehittäminen kohdemaassa,
2) Pilotointi kehitysapukelpoisen kansainvälisen järjestön kanssa. Tavoitteena on edistää
suomalaisten yritysten ja kansainvälisen järjestöjen yhdessä toteuttamia teknologian tai muiden
ratkaisujen pilotti- ja demonstraatiohankkeita.
3) Investointihankkeen toteutettavuussuunnitelma. Tavoitteena on tukea yrityksiä ulkoministeriön
Public Investment Facility (PIF) tai muiden vastaavien investointihankkeiden valmistelussa.

4) Tukitoiminnot. Tavoitteena on lisätä liikekumppanuushankkeiden vaikuttavuutta edistämällä
kansalaisjärjestöjen, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten yhteishankkeita yritysten kanssa.
Liikekumppanuushankkeissa tulee noudattaa Suomen kehityspolitiikan periaatteita.
Liikekumppanuushankkeita tukevat palvelut
Finnpartnership tukee erilaisin palveluin kehittyviin maihin suuntautuvaa liiketoimintaa. Näitä ovat
hakemustyöpajat, SDG Booster- ja Doing Business with Finland -tapahtumat sekä muut neuvonta- ja
tietopalvelut. Vuodesta 2022 alkaen Finnpartnership rekrytoi Keniaan ja Vietnamiin asiantuntijat, jotka
tukevat yhteistyötä maatasolla. Palveluiden tavoitteena on vahvistaa liikekumppanuushankkeiden laatua,
siten että mm. vastuullisuus, kehitystavoitteet ja kohdemarkkinoiden tarpeet huomioidaan
suunnittelussa.
Finnpartnership on osa yksityiselle sektorille suunnattua rahoitusta kehittyvillä markkinoilla
Finnpartnership täydentää muita yksityisen sektorin rahoitusinstrumentteja. Se on luonteeltaan
alkuvaiheen rahoitusta kehittyvistä markkinoista kiinnostuneille yrityksille. Finnpartnership täydentää
etenkin Developing Markets Platform (DevPlat) -rahoitusta, jonka kanssa ohjelma tekee tiivistä
yhteistyötä. Ohjelmasta voi myös hakea tukea PIF-hankkeiden valmisteluvaiheeseen. Lisäksi ohjelman
pilotointituki avaa pääsyä muuhun kansainvälisen rahoitukseen.

